
História comentada: o uso do Facebook como ferramenta colaborativa 

para identificar fotos do acervo da Assembleia de Minas 

Imagine abrir uma caixa repleta de fotos antigas com informações importantes sobre a 

sua história. Faça uma pausa e até feche os olhos, se quiser. .. 

Que tipo de sentimentos essa descoberta desperta em você? Talvez uma vontade 

urgente de identificar pessoas, de revisitar locais ou de recuperar a memória de situações 

vividas ... 

Servidores e colaboradores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais estão 

experimentando essas sensações ao participar da identificação de um acervo de quase 

135 mil imagens, algumas da década de 40! São fotos antigas em uma plataforma 

moderna, já que o trabalho está sendo feito, de forma coletiva, por meio de um grupo 

fechado no Facebook. Em debates instigantes, parte da história da instituição e do Estado 

vem sendo desvendada. 

1- O acervo 

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) possui um acervo antigo de imagens 

parcialmente identificadas ou sem nenhuma identificação. São aproximadamente 135 mil 

itens, entre os quais fotos e provas em papel, negativos de celuloide e de vidro, e slides. 

Há indícios de que a maior parte foi produzida entre os anos de 1975 e 1999, mas há 

fotos que remontam aos anos 1940. 

O acervo tem pelo menos duas coleções distintas. A primeira tem fotos produzidas pela 

própria equipe da ALMG, num período em que não era feita a identificação sistematizada 

do material fotografado. São imagens de trabalhos parlamentares e de eventos realizados 

pela instituição. A segunda foi adquirida do fotógrafo mineiro José Góes (1937 -2015) e 

traz registros da vida política de Minas Gerais. Góes foi fotógrafo oficial do Palácio da 

Liberdade, sede do governo mineiro, durante a ditadura militar, e registrou, ainda, a 

carreira política de Juscelino Kubitschek. 

Esse conjunto de imagens mostra-se relevante como instrumento de pesquisa e como 

documento formador da memória da Assembleia de Minas. É, ainda, um patrimônio 

importante para todo o Estado, e sua identificação certamente preenche uma lacuna na 

história da política mineira. 
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2- Contexto 

Por muitos anos, o conjunto de fotos não identificadas permaneceu no antigo laboratório 

de fotografia da Assembleia, guardado em caixas e envelopes. Em 201 O, ele foi 

transferido para a Gerência de Memória Institucional, que integra a Gerência-Geral de 

Documentação e Informação (GOl). 

A área realizou o tratamento documental do acervo, com o processo de limpeza e 

higienização do material. E, então, propôs o desafio de catalogar as imagens, com a 

ajuda de servidores e parlamentares com mais tempo de trabalho na instituição ou 

mesmo aposentados. 

AALMG já vinha investindo na preservação e recuperação de sua memória com uma 

série de iniciativas. Em 2012, por exemplo, restaurou o mural de azulejos Da descoberta 

do Brasil ao ciclo mineiro do café, da artista plástica Yara Tupynambá, e fez a 

transposição da obra para um local aberto ao público. E, em 2013, inaugurou o Memorial 

da Assembleia de Minas, espaço de referência e de comunicação do legado político do 

Legislativo mineiro. 

Nesse sentido, a identificação e o correto armazenamento do acervo de fotos antigas 

seria mais uma ação de valorização da memória institucional. Além disso, da forma como 

foi proposta, a ação ainda envolveria o público interno no esforço de identificação e 

preservação desse acervo. 

A Diretoria de Comunicação Institucional foi acionada em 2014 para elaborar uma 

campanha com esse objetivo e propôs a criação do grupo "Fotos históricas da Assembleia 

de Minas" (Anexo 1 ), no Facebook. Outras ferramentas de fórum de discussão chegaram 

a ser cogitadas, mas o Facebook foi escolhido por ser bastante disseminado e interativo e 

por permitir a troca de informações sobre as fotos, facilitando o trabalho colaborativo de 

identificação e ampliando as chances de sucesso, pela sua característica de rede social. 

O planejamento da ação envolveu um estudo dos tipos de grupos e das características 

mais adequadas ao trabalho, além da elaboração de regras de funcionamento e de 

governança -com requisitos para admissão de novos membros e rotina de atualização, 

entre outras (Anexo 2). O grupo foi criado com status de "secreto" em novembro de 2014 

e operou com um pequeno conselho consultivo de servidores, em uma fase de testes, até 

o lançamento da campanha. 

3 - Lançamento da campanha 



.,. 

A Campanha de Identificação de Fotos foi lançada internamente em 15 de dezembro de 

2014, por meio de uma matéria publicada na intranet (Anexo 3) e no Boletim da 

Secretaria (Anexo 4), publicação semanal da ALMG destinada ao público interno. O 

contexto era de comemoração do primeiro ano de funcionamento do Memorial da 

Assembleia. A identidade visual procurou traduzir o caráter inusitado do trabalho, ao 

aplicar, em fotos antigas, as marcações típicas de uma rede tão contemporânea como o 

Facebook (Anexo 5). 

A partir do lançamento, o grupo passou de "secreto" a "fechado"1, e as postagens foram 

sistematizadas. A mobilização para a campanha foi feita, prioritariamente, pela própria 

rede social, mas algumas ações foram customizadas, de acordo com os públicos que se 

pretendia atingir. Os parlamentares e servidores da ativa, por exemplo, foram motivados 

também por matérias na intranet e por inserções de um spot (Anexo 6) na rádio interna da 

ALMG. 

Já os aposentados foram contatados com a ajuda das instituições representativas das 

categorias de ex-servidores e ex-parlamentares. Alguns criaram perfis no Facebook 

somente para participar da campanha. Outros optaram por ajudar na identificação através 

do perfil de terceiros e, nesse sentido, funcionários estratégicos das instituições foram 

motivados a criar perfis para permitir essa participação. 

O trabalho ganhou fôlego em 2015, com a ampliação gradativa do número de 

participantes. Ao mesmo tempo, o acervo físico permaneceu disponível para consulta na 

Gerência de Memória Institucional, e um ramal telefônico foi destinado ao atendimento 

das demandas de pessoas interessadas em participar da identificação das fotos pela 

consulta direta ao acervo. 

4- Manutenção da campanha 

A campanha no Facebook tem uma rotina predeterminada e um caráter de continuidade. 

A cada semana, quatro novas fotos são postadas, e o retorno aos participantes é 

constante. A identificação dos personagens é confirmada não apenas dentro do próprio 

grupo, mas por meio de comparação com outras fotos, já catalogadas, disponíveis nos 

acervos da Assembleia de Minas. 

Para manter a motivação do público interno, algumas ações foram planejadas, entre as 

quais a publicação de matérias na intranet, acessíveis aos servidores ativos e aos 

I O grupo fechado aparece no sistema de busca do Facebook, mas não pode ser visualizado. O grupo secreto sequer 
aparece na busca. 



inativos. Em fevereiro de 2015, dois meses após o lançamento da campanha, o texto 

(Anexo 7) trouxe os primeiros resultados: 20 imagens disponibilizadas e 30 pessoas 

identificadas. Essa matéria foi publicada também no Boletim da Secretaria (Anexo 8). 

Em março, foi divulgada nova matéria na intranet (Anexo 9), com depoimentos dos 

membros mais atuantes do grupo. Um dos relatos é de um ex-deputado, de 87 anos, que 

colabora na identificação com o apoio- e o perfil do Facebook- da secretária da 

instituição de aposentados a que pertence. Servidores também disseram que consultam 

fontes externas, como familiares de políticos. 

Um resultado inesperado e até mesmo intangível também já estava sendo percebido pela 

ALMG: ao tentar identificar os personagens e as situações fotografadas, o grupo estava 

reconstruindo, de forma coletiva, a história dessas fotos e, logo, a do Parlamento. Aos 

poucos, estavam sendo desvendados contextos e relações políticas. 

Uma das imagens, por exemplo, retrata uma entrevista coletiva na Sala de Imprensa da 

Assembleia, com a presença de Ulysses Guimarães, Antônio Carlos Magalhães e 

Pimenta da Veiga. "A presença de Ulysses e ACM pressupõe a aliança para a eleição de 

Tancredo à presidência, que juntou o PMDB e o PFL, dissidentes do PDS", escreveu um 

dos membros. "Pimenta foi líder do PMDB na Câmara (quando Tancredo era governador) 

e foi um dos articuladores do Diretas [Já]", completou outro participante (Anexo 10). 

5 - Divulgação externa da campanha 

Embora o grupo "Fotos Históricas da Assembleia de Minas" no Facebook já contasse com 

alguns poucos membros externos à instituição, a campanha manteve o foco no público 

interno, nos seis primeiros meses. Somente em junho de 2015, com resultados concretos 

para apresentar, a Assembleia realizou uma atividade aberta, a Semana Fotos e 

Memórias. O convite (Anexo 11) foi enviado a políticos, autoridades e jornalistas com 

potencial para colaborar com a campanha. 

O release do evento foi publicado no Portal da Assembleia (Anexo 12) e nos veículos 

internos (Anexo 13), e enviado à imprensa do Estado, que noticiou e cobriu a atividade 

com textos positivos para a instituição (Anexo 14). Para mobilizar o grupo no Facebook, 

foram produzidos quatro vídeos (Anexo 15), nos quais membros comentam situações 

curiosas registradas nas imagens. Esse vídeos foram veiculados também na TV 

Assembleia, que alcança todo o Estado. 

A Semana Fotos e Memórias foi aberta no dia 15 de junho, em um Café com Memórias, 



realizado nas dependências da ALMG (Anexo 16). Durante essa atividade, membros do 

grupo discutiram o contexto de algumas fotos identificadas, com mediação de uma 

historiadora e de um jornalista. Ex-parlamentares e servidores aposentados 

compareceram e enriqueceram as discussões. Como acontece no Facebook, a soma de 

memórias individuais resultou em novos capítulos da memória institucional. 

Entre os dias 16 e 19 de junho, a Semana Fotos e Memórias prosseguiu com a Exposição 

de Identificação de Fotos, no Palácio da Inconfidência, sede do Poder Legislativo de 

Minas, em Belo Horizonte (Anexo 17). Cem imagens foram expostas em painéis, de forma 

que podiam ser removidas para facilitar a identificação. Monitores permaneceram no local 

para auxiliar servidores e visitantes que quisessem ajudar na identificação. 

A intranet trouxe a cobertura do Café com Memórias (Anexo 18) e, durante a exposição, 

destacou em uma matéria os retratos de personalidades que integravam o acervo exposto 

e que despertavam grande curiosidade no público. Um rosto desconhecido, que havia 

desafiado a memória do grupo no Facebook, teve a identidade revelada nesse texto 

(Anexo 19). 

As duas atividades da Semana Fotos e Memórias resultaram na identificação de 200 

pessoas. E houve um crescimento de 15% no número de membros do grupo no Facebook 

durante o período. O balanço foi publicado na intranet (Anexo 20). 

6 - Resultados 

Até este momento2
, 329 personagens do acervo antigo da Assembleia de Minas foram 

identificados em 96 fotos postadas no Facebook. O esforço coletivo também já resultou 

na identificação de dez locais onde as imagens foram feitas. E o grupo na rede social 

chegou a 176 membros, englobando agora um número maior de pessoas externas à 

instituição, entre as quais jornalistas com experiência em cobertura política. 

Para além dos números, o trabalho trouxe também uma aproximação entre servidores 

que até então não se conheciam e permitiu o resgate coletivo de parte da história do 

Legislativo e de Minas, ampliando o sentimento de pertencimento do público interno. De 

certa forma, a instituição também se humanizou diante de seus públicos, ao tratar de um 

tema não apenas importante, mas interessante e até nostálgico, como é o das fotos 

antigas. 

"No final das contas, a iniciativa está gerando um resultado bem maior do que o 

2 Dados do dia 30 de junho de 2015. 



inicialmente imaginado: se, por um lado, a Assembleia está recuperando sua memória 

institucional, por outro, os colaboradores da campanha estão, por meio de suas memórias 

pessoais, revivendo fatos e momentos que ajudaram a construir com seu trabalho. Trata-

se de uma conjunção de esforços em que todos ganham algo para lembrar. E, desta vez, 

esperamos, para sempre", salienta o gerente-geral de Documentação e Informação da 

ALMG, Nilson Vida! Prata. 

7- Custo da iniciativa 

A Campanha de Identificação de Fotos da Assembleia foi desenvolvida basicamente por 

meio eletrônico, com mensagens enviadas por meio do próprio Facebook. A equipe 

envolvida também é composta de servidores da instituição (bibliotecários, historiadores, 

web designers, designers gráficos, jornalistas e revisores), que desenvolveram essa 

tarefa paralelamente às demais ações de rotina da ALMG. 

Dessa forma, os recursos financeiros envolvidos até o momento foram empregados 

apenas na realização da Semana Fotos e Memórias. Foram gastos R$ 3.587,00 com a 

impressão de fotos e convites, com a montagem da exposição, com a confecção de 

banners e com o bufê oferecido no Café com Memórias. 

Para o Legislativo de Minas, os resultados tangíveis e intangíveis da campanha, com 

reflexos positivos, inclusive, em sua imagem e reputação, justificam, sem dúvida, o 

investimento realizado. 

8 - Próximas ações 

Como o acervo é composto por milhares de fotos antigas, a expectativa é que as 

discussões no Facebook sejam mantidas, com pequenos eventos ou reforços semestrais 

nas ações de divulgação e estímulo. Para o segundo semestre de 2015, estão planejadas 

uma exposição de fotos já identificadas durante a Semana do Servidor, realizada 

anualmente em outubro. 

Uma ação específica para os ex-deputados também está prevista. Algumas imagens 

serão impressas, em formato ampliado, e apresentadas a esse público, durante reuniões 

realizadas no Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (lplemg). O objetivo 

é atingir, sobretudo, aqueles que não possuem perfil no Facebook, mas têm condições de 

contribuir com a identificação das fotos. 



Por fim, o planejamento da Assembleia prevê uma avaliação da campanha em dezembro 

de 2015, um ano após seu lançamento. Dessa avaliação, surgirão as diretrizes para o 

trabalho em 2016. 


